Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag den 26. februar 2004 kl.19.00
på Hotel Strandparken.
1) Valg af dirigent:

Viggo Sørensen, Rørsangervej 3

2) Formandens beretning:

Godkendt

3) Fremlæggelse af regnskab:

Godkendt (vedlagt som bilag).

4) Fremlæggelse af budget:

Formanden fremlage forsalg til budget for perioden 2004-2005, som
blev godkendt.
 Indtægter: Kr. 13.500, Udgifter: Kr. 9.800, Balance ultimo 2005: Kr. 21.798,91

5) Fastlæggelse af kontingent:

Fortsat 100 kr. pr. år.

6) Indkommende forslag:






7) Valg af bestyrelse, revisor og
suppleanter:

Det blev vedtaget kun at afholde grundejerforeningsfester hvert
2. år og at det skal være de år, hvor der ikke er ordinær
generalforsamling.
Bestyrelsen vil undersøge hvorvidt det er tilladt at rense
stranden udfor vores grundejerforening samt evt. opsætte bænke
og etablere bålplads.
Et forslag om at holde fælles Sankt Hans bål på stranden udfor
Rørsangervej, de år hvor der ikke er grundejerforeningsfest,
blev forkastet.
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen
undersøgte bestyrelsen i hvilket omfang grundejerne var
interesseret i at høre mere om FTH bredbånd fra NVE. 12 af
foreningens 72 medlemmer udviste interesse, hvilket ikke er
tilstrækkeligt til at arbejde videre med dette i foreningens regi.

Lilian Pedersen ønskede efter 4 år at træde ud af bestyrelsen, hvorefter
Carsten Buhl blev valgt i stedet. Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
 Mikael Bertelsen, Rørsangervej 8 (Formand)
 Gert Palsgård Christensen, Kalundborgvej 98 (Kasserer)
 Carsten Buhl, Løvsangervej 13
Revisor og suppleanter (uændret):
 Helle Bock-Pedersen, Rørsangervej 7 (Suppleant)
 Carla Dalum-Larsen, Kærsangervej 40 (Revisor),
 Ole Laurbjerg, Løvsangervej 9 (Revisor suppleant).

8) Eventuelt:

 En stor tak til foreningens nuværende festudvalg, der også næste år
har meldt sig til at arrangere grundejerforeningsfesten.
 Flere medlemmer gjorde opmærksom på, at nogle fortsat henkaster
haveaffald på strandarealet til stor gene for os alle. Vi vil her endnu
engang gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at henkaste nogen
form for affald på strandarealet.

Med ønsket om en god sommer,

Mikael Bertelsen, Formand

